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Skateplek onder viaduct bij Vleutensebaan en
Rijnkennemerlaan-Noord
Onder het spoorviaduct ter hoogte van de Vleutensebaan en Rijnkennemerlaan-Noord maken we ruimte om te
skaten. Jongeren krijgen een eigen plek om buiten te bewegen en elkaar te ontmoeten. Zo ontzien we andere
plekken in de buurt waar nu geskatet wordt op muurtjes en betonrandjes dichter bij woningen.
Passende plek
Onder het brede en open viaduct ligt een flink stuk
bestrating dat niet direct een doorgaande verbinding
is. Daarom is deze plek geschikt om in te vullen als
ruimte om te bewegen en te ontmoeten voor jongeren
van alle leeftijden.
Ontwerp
Een ontwerper heeft in samenwerking met ervaren
skaters met technische kennis, een ontwerp voor deze
ruimte gemaakt. Er komen een aantal elementen zoals
verschillende curbs (randen) en een flatbar (lage
railing). We gebruiken zoveel mogelijk bestaande en
beschikbare materialen uit het bouwdepot van de
gemeente. Op de achterkant van dit wijkbericht staat
het ontwerp.
Geluidsonderzoek
Tijdens de voorbereiding is een geluidsonderzoek
uitgevoerd. Hierbij zijn skate-, praat- en schreeuwgeluiden onderzocht. Uit dat onderzoek bleek dat er
geen maatregelen nodig zijn, het past binnen de
geluidsnormen. Omdat het viaduct zo breed en open
is, zal geluid niet gaan galmen. Ook is de ruimte goed
zichtbaar, wat bijdraagt aan de veiligheid.
Planning
De werkzaamheden starten in week 20 en duren
ongeveer 2 weken.

De skateplek komt op de plek van de blauwe stip, onder het viaduct.

Meer plek voor jongeren in Leidsche Rijn
Wist u dat er in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern
bijna 8.000 jongeren wonen in de leeftijd 11 tot en met
17 jaar? Dit is ruim 37% van het totaal aantal jongeren
dat in Utrecht woont. Het aantal jongeren groeit de
komende jaren nog steeds en daarom wil de
gemeente extra speel-, beweeg- en
ontmoetingsplekken aanleggen voor kinderen en
jongeren. Meer informatie hierover vindt u op
utrecht.nl/jongerenlr.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
wijkadviseur Manon Steinz van wijkbureau Leidsche
Rijn, via telefoonnummer 14 030 of
leidscherijn@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of
via telefoonnummer 14 030 of leidscherijn@utrecht.nl.
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